Наручилац:

Јавно предузеће за урбанистичко и просторно
планирање, грађевинско земљиште и путеве
''Градац'' Чачак

Адреса:
Место:
Број :
Датум:

Цара Лазара број 51.
Чачак
81/2018-ЈН
20.07.2018. године

На основу чл. 55. ст. 1. тч. 8), чл. 57. ст. 1. и 2. и чл. 116. ст. 1. Закона о јавним
набавкама (''Службени гласник РС'', број 124/12, 14/15 и 68/15 ), ЈП ''Градац'' Чачак
објављује:

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
Наручилац властодавац: Град Чачак
Назив наручиоца oвлашћеника:

Јавно предузеће за урбанистичко и
просторно
планирање,
грађевинско
земљиште и путеве ''ГРАДАЦ'' Чачак

Адреса наручиоца овлашћеника:

Цара Лазара број 51, 32000 Чачак

Интернет страница наручиоца
овлашћеника:

www.jpgradaccacak.co.rs

Врста наручиоца овлашћеника:

Јавна предузећа - локална самоуправа

Врста поступка јавне набавке:

Отворени поступак јавне набавке

Врста предмета:

Добра

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:
набавка добара - набавка електричне енергије која ће се испоручивати за потребе јавне
расвете на територији града Чачка за 2018-у годину, отворени поступак Ј.Н. редни
број 01/Д-2018- по овл.

Ознака из општег речника набавке:
09310000 - Електрична енергија
Уговорена вредност:

66.666.666,00 динара без ПДВ-а
80.000.000,00 динара са ПДВ-ом

Критеријум за доделу уговора:
најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

1 ( једна )

Понуђена цена:

- Највиша
- Најнижа

41.130.428,00 динара без ПДВ-а
49.356.513,60 динара без ПДВ-а

Понуђена цена код
прихватљивих понуда:

- Највиша
- Најнижа

41.130.428,00 динара без ПДВ-а
49.356.513,00 динара без ПДВ-а

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:
/

Датум доношења одлуке о додели уговора:

18.06.2018. године

Датум закључења уговора:

03.07.2018. године

Основни подаци о добављачу:
ЈП ''ЕПС'' Београд - Стари Град, улица Балканска број 13, из Београда, матични број
20053658, ПИБ број 103920327
Период важења уговора:

Уговор је закључен на одређено време и важи најдуже 12
месеци ( период испоруке ) од дана окончања законске
процедуре за промену снабдевача, односно до испуњења
финансијске вредности уговора, у зависности од тога шта
пре наступи.
Утрошком расположивих средстава у износу од
66.666.666,00 динара без ПДВ-а, уговор престаје да важи
и пре истека периода од 12 месеци , о чему ће купац
обавестити снабдевача.

Околности које представљају основ за измену уговора:
Након закључења уговора о јавној набавци наручилац не дозвољава промену цене,
као ни других битних елемената уговора.
Остале информације:
Наручилац је дана 20.07.2018.године примио потписане и оверене уговоре од стране
добављача.

